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7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου (12-20/5/2007).

Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της 7ης Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου
από τον Υπουργό Μεταφορών
Από τον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Μ. Λιάπη πραγματοποιήθηκε
σήμερα Παρασκευή 11η Μαΐου η τελετή των εγκαινίων της 7ης Διεθνούς Έκθεσης
Αυτοκινήτου, στις εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα στο
Ελληνικό, την οποία παρακολούθησαν στελέχη Υπουργείων, Πρέσβεις και
Εμπορικοί Ακόλουθοι και εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), κ. Α. Ανδρικόπουλος, επεσήμανε ότι για τις επόμενες εννέα
ημέρες οι περίπου 250.000 επισκέπτες της έκθεσης θα απολαύσουν την υψηλή
ποιότητα των περιπτέρων και τα προϊόντα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας,
αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και σχεδιασμού, κατασκευασμένα να
ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές, καταναλωτικές και θεσμικές απαιτήσεις.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΕΑΑ τόνισε ότι αναφορικά με την πολιτική για τις
μεταφορές στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν υπάρχει συνολικός κεντρικός σχεδιασμός
για τα ποικίλα και αλληλένδετα ζητήματα του αυτοκινήτου, τα οποία δεν λύνονται
μεμονωμένα και αποσπασματικά. «Τα πολύ παλιά αυτοκίνητα της χώρας μας, τα
πολλά θανατηφόρα, το βεβαρυμμένο περιβάλλον και το αδιέξοδο κυκλοφοριακό δεν
είναι προβλήματα μεμονωμένα και ανεξάρτητα από τους πλημμελείς τεχνικούς
ελέγχους, την απαξιωμένη κάρτα ελέγχου καυσαερίων, την υψηλή φορολογία της
απόκτησης αυτοκινήτου, τα χωρίς σύγχρονη λογική τέλη κυκλοφορίας, τις ποικίλες
νομοθεσίες και τα απαξιωμένα κυκλοφοριακά μέτρα», υπογράμμισε ο κ.
Ανδρικόπουλος. «Ο κόσμος της αυτοκίνησης , κατασκευαστές και καταναλωτές που
συγκεντρώνονται για εννέα ημέρες σ’ αυτό το χώρο, αναμένει να ακούσει
ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης του φορολογικού, περιβαλλοντικού και
κυκλοφοριακού ζητήματος, όπως και πολλών σημαντικών ζητημάτων».
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Από την πλευρά του, ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Μ. Λιάπης συμφώνησε ότι θα
πρέπει όλοι οι παράγοντες, να συνεργαστούν για να αλλάξουν την νοοτροπία των
οδηγών με στόχο την επίτευξη αυξημένης οδικής ασφάλειας. Στη συνέχεια ο
Υπουργός επισκέφτηκε το περίπτερο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
και διατύπωσε την ικανοποίηση του για το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του εκθεσιακού
χώρου.
Υπενθυμίζουμε ότι η 7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου θα λειτουργεί για το κοινό από
το Σάββατο 12η Μαΐου ως την Κυριακή 20η Μαΐου, από τις 10.00 πμ ως τις 10.00
μμ, ενώ διπλά στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις θα διεξάγονται πλήθος test drives.
Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από το ΣΕΑΑ, τον
φορέα εκπροσώπησης των αυτοκινητοβιομηχανιών και του κλάδου της επίσημης
διανομής αυτοκινήτων στη χώρα μας και περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο του OICA,
του Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, μαζί με εκθέσεις όπως
αυτές της Γενεύης, της Φρανκφούρτης και του Παρισιού. Ανάδοχος οργανωτής της
7ης Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου είναι η εταιρεία EXPA Εκθέσεις – Συνέδρια και
κύριοι χορηγοί οι εταιρείες ΤΙΜ και Emporiki Credicom.

Ειδικές πληροφορίες για τα μέσα ενημέρωσης:
Για περισσότερες πληροφορίες οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της 7ης Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου,
www.athensmotorshow.gr.
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